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Lukas 6:1-2 
En op die tweede eerste sabbat 

het Hy deur die gesaaides 

geloop, en sy dissipels het die 

are gepluk en met hulle hande 

uitgevrywe en geëet. Toe sê 

sommige van die Fariseërs vir 

hulle: Waarom doen julle wat 

nie geoorloof is om op die 

sabbat te doen nie?  



Lukas 6:3-4 
En Jesus antwoord en sê vir hulle: 

Het julle dan nie gelees wat Dawid 

gedoen het nie—toe hy honger 

gehad het, hy en die wat by hom 

was— hoe hy in die huis van God 

gegaan en die toonbrode geneem 

en geëet het, en ook aan die wat 

by hom was, gegee het, wat hulle 

nie geoorloof was om te eet nie, 

maar net vir die priesters alleen?  



Lukas 6:5,9-10 
Toe sê Hy vir hulle: Die Seun van 

die mens is Here óók van die 

sabbat.Toe sê Jesus vir hulle: Ek 

sal aan julle ‘n vraag stel: wat is 

geoorloof op die sabbat—om goed 

te doen of kwaad te doen; om ‘n 

lewe te red of óm te bring?  En 

nadat Hy almal rondom aangekyk 

het, sê Hy vir die man: Steek jou 

hand uit! En hy het dit gedoen; en 

sy hand is herstel, gesond soos die 

ander een.  

 



Eksodus 20:8-10 
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit 

heilig. Ses dae moet jy arbei en 

al jou werk doen; maar die 

sewende dag is die sabbat van 

die HERE jou God; dan mag jy 

géén werk doen nie—jy of jou 

seun of jou dogter, of jou 

dienskneg of jou diensmaagd, 

of jou vee of jou vreemdeling 

wat in jou poorte is nie.  



Eksodus 20:11 

Want in ses dae het die 

HERE die hemel en die aarde 

gemaak, die see en alles wat 

daarin is, en op die sewende 

dag het Hy gerus. Daarom het 

die HERE die sabbatdag 

geseën en dit geheilig.  



Genesis 2:1-3 
So is dan voltooi die hemel en die 

aarde met hulle ganse leërmag. En 

God het op die sewende dag sy werk 

voltooi wat Hy gemaak het, en op die 

sewende dag gerus van al sy werk 

wat Hy gemaak het. En God het die 

sewende dag geseën en dit geheilig, 

omdat Hy daarop gerus het van al sy 

werk wat God geskape het deur dit 

te maak. 


